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بازار نوشت افزار؛ تسخیر رنگ ها و طرح ها
شهرکی –شهریور که فرا می رسد دغدغه فراهم کردن
نوشت افــزار ،لباس ،کیف و کفش بــرای شــروع سال
تحصیلی فرزندان نیز بیشتر می شود .کمتر از  10روز تا
آغازسالتحصیلیجدیدباقیاستومیتوانشوروشوق
دانش آموزان و والدین را بیش از قبل برای تهیه ملزومات
مشاهده کرد .بازار لوازم تحریر نیز این روزها داغ تر از
همیشه است و والدین و دانش آموزان برای تأمین نوشت
افزار مورد نیاز اقدام می کنند .بسیاری از دانش آموزان
برای انتخاب نوشت افزار غرق در طرح و رنگ روی جلد
می شوند و لوازمی را تهیه می کنند که طرح شخصیت
های داستانی و کارتونی مورد عالقه شان را داشته باشد.
برخی از والدین نیز به دور از طرح و رنگ روی جلد به
کیفیت و طرح های منطبق با فرهنگ ایرانی اسالمی می
اندیشند و برخی دیگر فقط به هزینه خرید فکر می کنند.
افزایش قیمت نوشت افزار
یکی از اولیا درباره خرید لوازم تحریر به خبرنگار ما می
گوید :جذابیت و تنوع در لوازم تحریر زیاد است که همین
خالقیت در چگونگی ساخت آن ها کودکان را به خرید
لوازم پر زرق و برق یا شبیه شخصیت های کارتونی مورد
عالقه آن ها بیشتر ترغیب می کند .فرزند من هم ترکیب
رنگ های شاد و نقاشی های کودکانه روی لوازم تحریر را
دوست دارد و معموال آن ها را انتخاب می کند.
یکی دیگر از شهروندان زاهــدان بیان می کند :هنوز
لوازم تحریر مورد نیاز فرزندانم را تهیه نکردم ،اما یکی
دو بار برای بررسی قیمت ها به بــازار سر زدم .قیمت
نوشت افزار امسال بیشتر از سال گذشته است و همین
امر موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود .اقالم
ارائه شده در برخی از فروشگاه های لوازم تحریر در کنار
کیفیت خوب قیمت های زیادی دارد ،اما امکان خرید را
به همه مردم نمی دهد .وی ادامه می دهد :البته برخی
از دست فروشان هم در راسته بازار و خیابان امام خمینی
(ره) لوازم تحریر می فروشند که قیمت برخی از اقالم آن
ها نسبت به فروشگاه ها مناسب تر است و اغلب مردم هم
برای خرید به آن ها مراجعه می کنند .به گفته وی اقالم

مشاور حقوقی

شکایت از توهین کننده

ارائه شده توسط دست فروشان اغلب با طرح های غربی
و مغایر با فرهنگ ایرانی است اما به دلیل قیمت پایین تر،
مشتریبیشتریدارند.
ضعف تبلیغات برای لوازم تحریر ایرانی اسالمی
یکی از بانوان زاهــدان که در حال خرید کاالی ایرانی
برای فرزندش است به خبرنگار ما می گوید :هنگامی که
در رسانه مردم به خرید کاالی داخلی تشویق می شوند
باید مکان های عرضه این تولیدهای ملی هم به مردم
اطالع رسانی شود تا افرادی که عالقه مند به خرید کاالی
ایرانی و حمایت از تولید ملی هستند بتوانند با آگاهی به
فروشگاه های عرضه کننده این کاالها مراجعه کنند.
وی بیان می کند :نشان ها و برندهای ایرانی زیادی
نوشت افزار و دیگر لوازم مورد نیاز دانش آموزان را تولید
می کنند ،اما به عنوان فردی که فرزند دانش آموز دارم
هیچ اطالعی درباره این نشان ها ندارم و نمی دانم کدام
اسامی مربوط به کاالی ایرانی است .به عبارتی تبلیغات
در زمینه معرفی نوشت افزار ایرانی و فروشگاه هایی که
این نوشت افزارها را به طور اختصاصی عزضه می کنند
اصال کافی نیست .وی ادامه می دهد :قیمت خرید این
لوازم برای من مهم نیست ،اما می خواهم کاالی ایرانی
با طرح های مناسب و با کیفیت بخرم تا از تولیدهای ملی
حمایت شود .باید از فروشندگانی که نوشت افزار ایرانی
می فروشند حمایت شود تا دیگر فروشندگان هم برای
عرضه لوازم تحریر ایرانی اقدام کنند.
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مجتبی نوریان

امروز ،شکوفه باران بهار علم و دانش
یک ایرانی تمایل به فروش کاالی تولید داخل دارم اما
هنگامی که این لوازم تحریر در داخل کشور تولید می
شود نباید قیمت آن دو برابر کاالی خارجی مشابه باشد
تا مردم بتوانند از این اقالم ایرانی خریداری کنند .زمانی
که فقط لوازم تحریر ایرانی برای فروش می آوریم سقف
خرید مردم و فروش ما کاهش می یابد.
کیفیت و سالمت نوشت افزار ایرانی
یکی دیگر از فروشندگان که فقط لوازم تحریر ایرانی در
اختیار مشتریان قرار می دهد می گوید :امسال میزان
استقبال مردم از نوشت افزار ایرانی بیشتر از سال گذشته
است .مردم متوجه شدند که محصوالت ایرانی کیفیت
بیشتری دارد و تولید داخل است .همچنین بسیاری از
خریداران به نقوش ایرانی و اسالمی روی جلد دفترها
اهمیت می دهند و دوست دارند اجناسی بخرند که از
تهاجم فرهنگی جلوگیری کند .وی خاطرنشان می کند:
اجناس ایرانی در داخل کشور تولید می شود و به مصرف
داخلی می رسد و کیفیت باالتری هم دارد .به عالوه نشان
استاندارد و تاییدیه وزارت بهداشت دارد که خریداران را
از خرید یک کاالی سالم و با کیفیت مطمئن می کند.

قیمت باالی نوشت افزار ایرانی
یکی از فروشندگان لوازم تحریر هم در این باره می گوید:
اجناس عرضه شده در این فروشگاه هم ایرانی و هم
خارجی است .طرح های ایرانی خوب است ،اما هزینه
آن بیشتر از طرح های خارجی است .دفترهای ایرانی
با کیفیت مشابه دفترهای خارجی قیمت باالتری دارد،
به همین دلیل استقبال زیادی از این اجناس نمی شود
زیرا بیشتر مردم به دنبال تهیه لوازمی هستند که هزینه
کمتری داشته باشد .وی اظهار می کند :به عنوان

برخورد با لوازم تحریر غیرقانونی
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی نیز به خبرنگار ما

اگر شخصی مورد توهین قرار گیرد و پنج روز بعد فوت
کند بدون این که از توهین کننده شکایتی کرده باشد،
آیا ورثه حق شکایت به قائم مقامی شخص مورد توهین
را دارند یا خیر؟
«حوریه معلم بندانی» کارشناس ارشــد حقوق

خصوصی :حــق شکایت وراث از قبل مــورث که
خود زنده بوده و از این حق استفاده نکرده است در
مقررات شرعی و قانونی برای جرایم تعزیری پذیرفته
نشده است .به عبارت دیگر این حق در تعزیرات قابل
انتقال به ورثه نیست .از طرفی دیگر شکایت نکردن

می گوید :با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید ،تقاضای
دانش آموزان و دانشجویان برای تهیه و خرید لوازم تحریر
افزایش می یابد که متعاقب آن احتمال سودجویی برخی
افراد با ورود غیرقانونی و قاچاق این گونه کاالها وجود
دارد « .محمد حسین اشرفی» بیان می کند :در حالی
که مقام معظم رهبری همواره بر استفاده از ظرفیت
های داخلی و بومی ســازی تولیدکاال در کشور تاکید
دارند باید مسئوالن با همدلی و همفکری در ریشه کن
کردن ورود کاالی قاچاق به ویژه کاالهایی که در حوزه
آموزشی با فرهنگ فرزندان سر وکار دارد عزم جدی
داشته باشند .وی افزاید :اصناف نیز باید به این نکته
توجه داشته باشند که عرضه هرگونه کاالی غیرقانونی
و قاچاق  ،عالوه بر جمع آوری کاالها با متخلفان وفق
قوانین و مقررات برخورد تعزیری می شود و نیروهای
کاشف نیز برای برخورد با قاچاقچیان به ویژه لوازم تحریر
در مبادی ورودی باید باجدیت ورود کنند .وی ادامه می
دهد :استفاده از نشان ،تصاویر و متن هایی که مغایر با
فرهنگ جامعه اسالمی است در لوازم تحریر قاچاق به
چشم می خورد و خانواده ها نیز الزم است در خرید اقالم
به این نکات توجه داشته باشند .شهروندان درصورت
وجود شکایات یا گزارش تخلف در این زمینه می توانند
به ادارات تعزیرات حکومتی مراجعه یا متن گزارش را به
شماره پیامکی 5000515010ارسال کنند.

مورث به طور ضمنی داللت بر گذشت دارد و شکایت
وراث در واقع نوعی شکایت پس از گذشت تلقی می
شود و انتقال شکایت به ورثه در موضوعات حدود و
قصاص در قوانین جزایی کشور تصریح دارد و نمی
توان آن را به تعزیرات تعمیم داد.

امروز جشن است ،جشنی برای فراهم ساختن زمینه شادی کودکان و نوجوانان ،جشنی با
حضور کوچک و بزرگ تا فرصتی حاصل شود برای حمایت از آینده سازان مملکت.
امــروز ،بسیاری از قلک ها شکسته می شود ،پول های توجیبی و پس انداز جمع و اسباب
تحصیل کادو می شود تا کمکی شود به کودکان نیازمند و چشم به راه همراهی.
کودکانیکهمهررابهنظارهنشستهاندتابامهربانیهمنوعانخودبرایشانچونبهارشود،بهار
تعلیم و تربیت با آهنگ و نوای نوع دوستی.
بوی مهر به مشام می رسد و زنگ مدرسه ،ساز کوک می کند تا در اولین روزش دوباره و
چند باره آغوش بگشاید برای استقبال از مهمانان کالس و مدرسه .روزها و ماه هایی که با
حضور و تحرک دانش آموزان  ،رنگ و بویی دیگر به کوچه و خیابان می بخشد و طراوتی
دیگر به وجود می آورد.
و چه خوشحال وخرسندند کودکان و نوجوانان در لباس مدرسه با کیف و دفتر و کتاب نو و
امیدوار به سال تحصیلی جدید .سالی که برای کالس اولی ها تجربه اول و برای سال باالیی
ها ،کالس و مقطعی باالتر است.
اما در میان این همه شور ،کودکان و نوجوانانی هستند که دل به مهر ندارند ،دل به کالس و
مدرسه و مقطع باالتر ندارند نه به دلیل بی عالقگی و تنبلی  ،بلکه ناداری و ناچاری!
کودکانی که در محرومیت ،فرصت تهیه دفتر و قلمی نمی یابند تا با حداقل امکانات ،سالی
جدید برای تحصیل آغاز کنند .حتی کودکانی که زودتر از موعد بزرگ شده اند تا کمک کار و
یاری دهنده پدر و مادر باشند برای تامین معیشت و نیز کودکانی که در نبود پدر ،مادر یا هر دو
سرپرستخانوارند.
البته اگر چه دست تقدیر و محرومیت ،فرصت های کودکی را از آنان گرفته است اما نیک می
دانند همچون هر سال ،امسال نیز کودکان بسیاری برای همراهی از داشته های خود می
گذرندتاهمنوعیحتیفکرترکتحصیلنکند.ازلوازموملزوماتتحصیلخودسهمیرابرای
دوستان و هم سن و ساالن خود کنار می گذارند تا احساس کمبودی در آنان به وجود نیاید.
آری ،امروز و فردا همه و همه از کوچک و بزرگ در جشن ویژه مهر مشارکت می کنند تا
هیچ کودک و نوجوانی به دلیل نداری ،محرومیت و فقر ،رنج نداشتن کیف و کتاب و دفتر
در دل نداشته باشد .امروز همه و همه هر آن چه دارند با هم نوعان خود تقسیم می کنند تا
مهر ،ماه مهربانی شاهد لبخند کودکان این سرزمین در کنار یکدیگر باشد.
امسال هم ماه خزان ،بهار می شود برای کودکان و نوجوانانی که ندارند .امسال نیز بهار علم و
دانش برای دانش آموزان این مرز و بوم شکوفه باران خواهد شد به لطف  ،مدد و کمکی که من
و تو و ما خواهیم داشت .ان شاء ا...
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